PRAVILA ZA SODELOVANJE V REŠEVANJU MUSIC TEST ANKETE

»Izpolni anketo in osvoji tablični računalnik Samusng Galaxy Tab«

1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne ankete „Izpolni anketo in osvoji tablični
računalnik Samsung Galaxy Tab” (v nadaljevanju: nagradna anketa).
(2) Organizator nagradne ankete je Infosoft d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
producent ali organizator).
(3) Tehnični izvajalec nagradne ankete je Broadcast, Programming & Research Pty Ltd (ACN
006 876 759) preko spletne strani Myradiotest.si.
(4) Pravila za sodelovanje so javno objavljena na spletnih straneh Myradiotest.si.
2. člen
(Trajanje nagradne ankete)
(1) Reševanje nagradne ankete poteka od 1. julija do 30. septembra 2020, razen v primeru, da
se organizator izjemoma odloči podaljšati rok za izpolnitev ankete, vendar se sme čas za
sodelovanje v anketi v tem primeru podaljšati za največ 15 dni.
(2) Obvestilo o podaljšanju roka, s katerim se določi novi datum zaključka nagradne ankete,
bo objavljeno na spletni strani Myradiotest.si.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) Za sodelovanje v nagradni anketi se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, rezidenti
Republike Slovenije in državljani članic Evropske Unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec
mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi
ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno osebo. V kolikor je oseb, ki se izkažejo s
pravico do zastopanja za isto mladoletno osebo več, se zastopnika določi z žrebom.
(2) Uslužbenci in poslovni partnerji organizatorja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z
izven zakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb
oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni anketi. Tudi vsi
ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna
prijava šteje za neveljavno.

1

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne ankete Music test.
Šteje se, da s sodelovanjem v anketi Music Test sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno anketo.
4. člen
(način sodelovanja v nagradni anketi)
(1) Na spletni strani sodelujoči izpolni prijavnico s svojimi podatki. Samo v primeru, da so
izpolnjeni vsi podatki in da ustreza demografskim kriterijem v anketi, prijavljeni sodeluje v
žrebu.
(2) Na podlagi prijave v spletni prijavnici, bo sodelujoči izpolnil še anketo o glasbi in/ali
radijskih voditeljih, kar se šteje kot obvezni pogoj za uvrstitev v žreb za nagrado.
(3) Potem, ko sodelujoči reši anketo, se uvrsti na seznam za žreb glavne nagrade.
(4) Žreb glavne nagradne poteka tako, da se iz bobna v katerem se nahaja deset kroglic s
številkami od nič do devet, izvleče toliko kroglic, kolikor mestno je število vseh sodelujočih.
Zaradi lažjega razumevanja pravil navajamo tri hipotetične primere:
− Primer1: Če je sodelujočih 92, se izžrebata dve kroglici.
− Primer2: Če je sodelujočih 885, se izžrebajo tri kroglice.
− Primer3: Če je sodelujočih 1.250, se izžrebajo štiri kroglice
(5) Po vsakem žrebu posamezne kroglice, se izžrebano kroglico vrne v boben. Vsaka kroglica
vsebuje samo eno številko. Izžrebane posamezne številke predstavljajo skupaj eno ali
večmestno številko, ki je osnova za določitev nagrajenca. Nagrajenec in prejemnik glavne
nagrade je tako sodelujoči v nagradni anketi, ki se na seznamu nahaja pod izžrebano številko.
V kolikor bo izžrebana številka previsoka glede na število sodelujočih, bo komisija žreb
ponovila, dokler ne bo izžrebana številka, ki je enaka ali manjša od števila sodelujočih.
(6) Najpozneje 7 dni po zadnjem dnevu za izpolnitev nagradne ankete bo komisija v sestavi:
− Tomaž Čop, predsednik
− Gregor Bolčina, član
− Matej Košir, član
opravila žreb nagrajenca. Podatki o žrebu, vključno z imenom in priimkom nagrajenca, bodo
preko elektronske pošte poslani vsem sodelujočim v nagradni anketi.
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5. člen
(sodelujoči niso vključeni v SMS klub)
Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni anketi se s sodelovanjem v nagradni anketi NE bodo
vključili v noben SMS klub in NE bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.
6. člen
(nagrade)
(1) Glavno nagrado predstavlja tablični računalnik Samsung Galaxy Tab.
(2) Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Dohodnino, vključno z
akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v
zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator. Nagrajenec krije vse stroške
povezane s prevzemom nagrade (morebitne LASTNE potne stroške ipd.), v kolikor
NAGRAJENEC sam prevzame nagrado na sedežu organizatorja.
(3) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse
nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

7. člen
(izključitev odgovornosti organizatorja in tehničnega izvajalca)
Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje
spletne strani Myradiotest.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so
nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjeno prijavnico, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v nadaljevanju:
Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne ankete ter
se z njimi izrecno strinja.
(2) Z izpolnitvijo obrazca za prijavo, prijavljeni izrecno dovoljuje organizatorju in tehničnemu
izvajalcu ter z njima povezanim osebam uporabo in obdelavo naslednjih osebnih podatkov:
ime in priimek, e-pošta, telefonska številka, naslov in morebitne druge podatke potrebne za
potek žrebanja in nagradne ankete ali izvedbo naslednjih nagradnih anket.
(3) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen izvajanja
nagradnih anket. S prijavo se sodelujoči tudi izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v
marketinške namene in soglaša, da se jim s strani organizatorja in z organizatorjem povezanih
oseb po pošti in drugih medijih (GSM, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah,
novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsak sodelujoči ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje
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obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@radio.si pošljejo
elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
(4) Organizator in tehnični izvajalec ankete ter z organizatorjem povezane osebe se
zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne ankete, varovali v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.
(5) S prijavo sodelujoči tudi dovoljuje, da se izvede fotografiranje ob predaji nagrade in da se
ta fotografija lahko javno objavi ali pošlje ostalim sodelujočim z namenom obveščanja vseh
sodelujočih, da je bila nagrada podeljena. V primeru, da sodelujoči ne bi dovolil fotografiranja
predaje nagrade se šteje, da nagrade ne želi prejeti. V tem primeru se žrebanje ponovi.
(6) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da organizator in z organizatorjem povezane osebe
uporabljajo osebne podatke sodelujočih za izvajanje drugih raziskav tržišča.
9. člen
(reklamacije)
Vse morebitne reklamacije v zvezi s sodelovanjem v nagradni anketi ter v zvezi z nagradami
lahko pošljete na elektronski naslov: myradiotest@radio.si ali pokličete na številko 01/24 25
630.
10. člen
(dodatne informacije o nagradni anketi)
(1) Pogoje nagradne ankete je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni ankete, ki jo
ustvarja.

Ljubljana, 1.7.2020
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